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محمد صيام:
«أمل» ووعد بالحرية

فاطمة ّشرف الدين
تروي قصة «الروزانا»

حسين مرتضى
«دروس» سورية

ضمن فعاليات «مساء األفالم»،
تدعو «دار النمر للفن والثقافة»
(بالشراكة مع ّ
«أبوط لإلنتاج»)
في  17نيسان (أبريل) الحالي
إلى عرض شريط «أمل» ( 83د ـ
 )2017يتبعه حوار مع مخرجه
املصري محمد صيام (الصورة).
ّ
متمردة ،تكبر في
«أمل» مراهقة
مصر ما بعد الثورة ،فيما تمر
هي وبلدها بتغييرات هائلة .في
خضم االضطرابات السياسية
املستمرة ،تبحث «أمل» عن
مكانها وهويتها وجنسانيتها
في مجتمع أبوي .تمضي في
رحلة من الطفولة إلى البلوغ،
تكتشف خاللها «خياراتها
املحدودة كامرأة تعيش في دولة
عربية بوليسية».

يوم السبت املقبل ،يدعو
مقهى «ة» األطفال من عمر
التاسعة إلى  14عامًا لحضور
جلسة مع الكاتبة واملترجمة
اللبنانية فاطمة شرف الدين
(الصورة) ،صاحبة الكتاب
ّ
املصور «الروزانا» ،الصادر في
عام  2017عن «دار الساقي».
في هذا اللقاء ،ستروي شرف
الدين قصة األغنية الشعبية
البيروتية الحلبية التي
ّ
مرتبطة بسفينة
«نسمع أنها
ُ
تحمل االسم نفسه أرسلت
من إيطاليا إلى بيروت خالل
الحرب العاملية األولى».
وهناك ّ
حصة وافرة للغناء
على أنغام العود.

ّ
يوقع الصحافي اللبناني
حسني مرتضى (الصورة) بعد
غد األربعاء كتابه «دروس من
ٍ
الحروب النفسية في سوريا»
في «ثانوية البتول» (طريق
املطار) ،برعاية وحضور نائب
األمني العام لحزب الله الشيخ
نعيم قاسمّ .
يعد هذا اإلصدار
وخبرات
ثمرة تجارب عملية
ّ
ّ
ميدانية لصاحبه ،كما أنه يسلط
الضوء على مواضيع ّ
عدة في
مجال الحرب الناعمة وماهيتها
والحرب النفسية وفعاليتها في
التأثير على عواطف وسلوك
الناس وقت النزاع… وذلك
استنادًا إلى «مرجعيات وأبحاث
علمية ودراسات أكاديمية،
عربية وأجنبية».

عرض فيلم «أمل» :األربعاء  17نيسان
ً
مساء ـ
ـ الساعة السادسة والنصف
«دار النمر للفن والثقافة» (كليمنصو
ـ بيروت) .الدخول مجاني .لالستعالم:
01/367013

جلسة مع فاطمة شرف الدين:
السبت  13نيسان (أبريل) الحالي
ـ الساعة الواحدة ظهرًا ـ مكتبة
مقهى «ة» (الحمرا ـ بيروت).
الحضور مجاني .لالستعالم
والحجز76/680892 :

توقيع كتاب «دروس من الحروب
غد األربعاء
النفسية في سوريا» :بعد ٍ
ـ الساعة الرابعة عصرًا ـ «ثانوية
البتول» (قاعة الجنان ـ طريق املطار/
بيروت) .الدعوة عامة.
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